
Uchwała Nr 77.VI. 2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 
        

       w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych 

stanowiących ulice: Grunwaldzką, Waryńskiego, Mickiewicza i Moniuszki w 

Kluczborku. 

 

       Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511), w związku z art. 6a ust. 2, 7a oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) – uchwala się, co 

następuje: 

 

       § 1. W związku z wnioskiem Powiatu Kluczborskiego opiniuje się pozytywnie 

pozbawienie kategorii n/w dróg powiatowych w Kluczborku: 

 

       1) ul. Grunwaldzkiej / nr 20970 / stanowiącej drogę powiatową na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 21210 / ul. Waryńskiego / do skrzyżowania z drogą 

gminną nr 21250 stanowiącą /ul. Ściegiennego/ i drogą powiatową nr 21240 stanowiącą /ul. 

Mickiewicza/. Początkowy odcinek ul. Grunwaldzkiej od drogi gminnej nr 21280 stanowiącej 

/ul. Słowackiego/ do skrzyżowania z drogą powiatową nr 21210 stanowiącej /ul. 

Waryńskiego/. 

Długość odcinka drogi powiatowej wynosi 234 metry; 

 

       2) ul. Waryńskiego / nr 21210 / stanowiącej drogę powiatową na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 20970 / ul. Grunwaldzką / do skrzyżowania z drogą 

krajową nr 42 / ul. Byczyńską/. Końcowy odcinek ul. Waryńskiego do skrzyżowania z drogą 

krajową nr 42 / ul. Byczyńską / do skrzyżowania z /ul. Żeromskiego/ obecnie stanowi drogę 

gminną.  

Długość odcinka drogi powiatowej wynosi 465 metrów; 

 

       3) ul. Mickiewicza / nr 21240 / stanowi na całej długości drogę powiatową, której 

początek zlokalizowany jest w obrębie skrzyżowania drogi gminnej / ul. Dworcowej / i drogi 

krajowej nr 42 / ul. Wołczyńskiej i ul. Byczyńskiej /. Koniec drogi powiatowej nr 21240 

zlokalizowany jest w obrębie skrzyżowania z drogą gminną / ul. Ściegiennego / i drogą 

powiatową nr 20970 /ul. Grunwaldzką /.  Długość drogi powiatowej wynosi 467 metrów; 

 

       4) ul. Moniuszki / nr 21270 / stanowi na całej swej długości drogę powiatową, której 

początek zlokalizowany jest w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 20970 / ul. 

Grunwaldzką /, a koniec znajduje się w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 21290 / 

ul. Jagiellońską /. Długość drogi powiatowej wynosi 425 metrów. 

 

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Podpisy członków Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

 

1) Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal                /-/ 

 

2) Członek Zarządu Powiatu – Alicja Śniegocka                             

 

3) Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska             /-/ 

 

4) Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny                            /-/ 

 

5) Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki                        /-/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U z a s a d n i e n i e 
 

do uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 77.VI. 2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych 

stanowiących ulice: Grunwaldzką, Waryńskiego, Mickiewicza i Moniuszki w 

Kluczborku. 

 

Powiat Kluczborski pismem z dnia 21 sierpnia 2019 r. nr FP.7110.4.2.2019.MW 

wystąpił do Zarządu Powiatu Kępińskiego o zaopiniowanie wniosku dotyczącego 

pozbawienia kategorii dróg powiatowych stanowiących ulice: Grunwaldzką, Waryńskiego, 

Mickiewicza i Moniuszki w Kluczborku. 

W/w ulice stanowią drogi powiatowe klasy Z przejmujące ruch drogowy z dróg 

wewnętrznych, dojazdowych i lokalnych i wyprowadzające go na ul. Byczyńską, która 

posiada status drogi krajowej i ma nadany numer 42.  Odcinek ul. Grunwaldzkiej / nr 20970 / 

do pozbawienia kategorii drogi powiatowej liczy 234 metry.  Odcinek ul. Waryńskiego / nr 

21210 / do pozbawienia kategorii drogi powiatowej liczy 2465 metrów. Ulica Mickiewicza 

ma być pozbawiona kategorii drogi powiatowej na całej długości tj. 467 metrów, podobnie 

jak ul. Moniuszki, która liczy 425 metrów.   

           W myśl art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz. U. z 

2018 r. poz. 2068 / pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do 

zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zgodnie zaś z art. 6a ust. 2 tej ustawy zaliczenie 

drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w 

porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) gmin, na obszarze, których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich 

powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast. 

Tak, więc opinia Zarządu Powiatu Kępińskiego w niniejszej sprawie stanowi 

przesłankę do podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu Kluczborskiego.  

            Wniosek o wydanie opinii, z zakreślonym 21 –dniowym terminem wpłynął w dniu 21 

sierpnia 2019 roku.  Tak, więc Zarząd Powiatu Kępińskiego winien wydać opinię w terminie 

do 12 września 2019 roku.  W myśl art. 7a ust. 2 cytowanej wyżej ustawy o drogach 

publicznych niezłożenie opinii w przewidzianym terminie uznaje się za akceptację 

propozycji. 

 W związku z powyższym uchwała znajduje uzasadnienie.   

 

 

 

        

 

 

       STAROSTA KĘPIŃSKI 

                 /-/ ROBERT KIERUZAL 

 

  

 


